Załącznik Nr 3 do Zaproszenia

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA
Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i
Szkoleń – Etap II”.

CZĘŚĆ II: meble na wymiar wraz ze sprzętem AGD

l.p.

Opis wyposażenia

Pomieszczenie

Ilość/Jedn.
miary

Cena
jedn. netto
PLN

Wartość netto
PLN
(kol. 4 x kol. 5)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

Szafa wnękowa do zabudowy (wg. rys. aranżacji)
na Rys. 2 oraz na Rys. 5b oznaczona symb. SZAB
• wymiary: gł. 60 cm, szer. 102 cm, wys. 273 cm
• szafa wnękowa z dwiema górnymi półkami na całej
szerokości oraz w dolnej części z podziałem
pionowym na pół
• po prawej stronie drążek na ubrania, po lewej - 4
półki
• półki z płyty meblowej o gr. 18 mm laminowane (dąb
sonoma)
• głębokość półek 60 cm, wys. między półkami ok. 35
cm, zgodnie z Rys. 5b.
• fronty szafy dzielone na pół (dwa skrzydła),
799przesuwne z cichym domykiem, wykończone
lustrem w ramce aluminiowej w kolorze szarym

2.

Zabudowa kuchenna z montażem, podłączeniem
AGD i zlewu z baterią
na Rys. 2 oraz na Rys. 5a oznaczona symb. KUCH
• korpusy szafek wykonane z trójwarstwowej płyty
obustronnie laminowanej w kolorze białym;
• fronty wykonane z płyty MDF o grubości 18 mm
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laminowanej (dąb sonoma);
• tył szafek wykonany z płyty HDF o grub. 3,2 mm;
• uchwyt aluminiowy wpuszczany w kolorze szarym
na długość frontu szafki;
• drzwiczki montowane do korpusu za pomocą
zawiasów meblowych o kącie rozwarcia 100-110°;
• półki szafek z płyty meblowej laminowanej gr. 8 mm
• szafka oparta na 4 regulowanych stopkach
montowanych do dolnego wieńca;
Zabudowa składa się z:
1. Szafka stojąca jednodrzwiowa – 1 szt.
• wymiary szer. 60 cm, wys. 82 cm, głęb. 60 cm
• drzwi otwierane na prawą stronę;
• wewnątrz 1 półka na środku oraz 1 półka na dnie;
2. Szafka jednodrzwiowa pod zlew – 1 szt.
• wymiary: szer. 60 cm, wys. 82 cm, głęb. 60 cm
• drzwi otwierane na prawą stronę;
• wewnątrz 1 półka na dnie;
3. Szafka stojąca jednodrzwiowa pod płytę
grzewczą – 1szt.
• wymiary: szer. 60 cm, wys. 82 cm, głęb. 60 cm;
• drzwi otwierane na prawą stronę;
• wewnątrz 1 półka na środku oraz 1 półka na dnie;
4. Szafka stojąca dwudrzwiowa (podwójna) – 1szt.
• wymiary szer.120 cm, wys.82 cm, głęb.60 cm
• drzwi otwierane na prawą i lewą stronę;
• wewnątrz 1 półka na środku oraz 1 półka na dnie;
5. Szafka wisząca dwudrzwiowa (podwójna) –
1szt.
• wymiary: szer. 120 cm, wys. 60 cm, głęb. 40 cm;
• w środku 2 półki;
• 2 szafki mają drzwi otwierane na prawą stronę;
• 3 szafki mają drzwi otwierane na lewą stronę;
6. Blat kuchenny
• wymiary: dł. 302 cm, szer. 62 cm, gr. 38 mm;
• z wodoodpornej płyty wiórowej laminowanej w
kolorze czarnym o gr. 38 mm
• laminat HPL odporny na wysoką temperaturę i
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ścieranie;
• krawędź płyty w kolorze czarnym - systemowa
listwa klejona do krawędzi
• blat połączony z szafkami za pomocą wkrętów
wkręcanych od wnętrza szafek;
• styk blatów ze ścianą - wykończony listwą
przyblatową, kątową; w kolorze blatu z dwustronnym
uszczelkami silikonowymi
3.

4.

Zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej do
kuchni
na Rys. 2 oznaczony symb. ZLS
• wbudowywany, jednokomorowy, bez ociekacza
• wymiary: szer. od 45 do 47 cm, głęb. od 43do 45 cm
• wykonanie: stal szlachetna jedwab
• pojemność komory głównej - 15 litrów
• zawór zatyczkowy z sitkiem 1,5 cala
• odporność na wysokie temperatury
• syfon z podłączeniem do zmywarki
• zlewozmywak odwracalny
• minimalna szerokość podbudowy: 45 cm
• syfon i korek z sitkiem w komplecie
• kolor srebrny
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Bateria zlewozmywakowa stojąca z wylewką
na Rys. 2 oznaczona symb. BAT
• bateria jednouchwytowa, uchwyt metalowy
• głowica ceramiczna, rozmiar 35 mm (tolerancja +/10 mm)
• wysokość korpusu 226 mm (tolerancja +/- 10 mm)
• wylewka typu L obracana, z perlatorem, zakres
obrotu wylewki: 140°, zasięg wylewki 182 mm
• przyłącze giętkie węże przyłączeniowe
• regulowany ogranicznik przepływu strumienia
• regulowany ogranicznik temperatury
• kolor chrom
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5.

Płyta ceramiczna dwupalnikowa
na Rys. 2 oraz na Rys. 5a oznaczona symb. KPC
• płyta ceramiczna 2- palnikowa (blat
witroceramiczny)
• wymiary: wys. 7.5 cm, szer. 28.8 cm, głęb. 51;
tolerancja +/- 2 cm;
• łączna moc pól grzejnych 2900 W;
• moc całkowita: 2900W
• sterowanie mechaniczne, 2 pokrętła
• lampka kontrolna
• kolor czarno-stalowy

Razem netto – Część II:
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………………………………… zł
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Razem brutto – Część II:

…………………………………. zł

UWAGA:
1. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami projektowanego elementu podstawą wymiarowania są rzeczywiste wymiary pomieszczeń.
2. Projekt dopuszcza zmiany na etapie realizacji w technologii wykonania poszczególnych elementów wyposażenia tylko i wyłącznie wówczas, jeśli zmiany
te nie wpłyną na wygląd zewnętrzny, parametry techniczne i gabaryty zmienianych elementów.
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